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 مقدمة: 
يعد التواصل من أهم ما يهتم به اإلنسان فهو مصدر القوة لديهه  ننهه الوله ال الهم يهتم مهن بادها   ها   

 هرة  ومسهتق اه  وبهدون التواصهل انفكار  واملشاعر  وانحال س  وهبا يتطهور اتتعه   ويصهل ما ه ه  ا
 (. 2: 3002ال يستط   اإلنسان أن يعرب عن أفكاره ورغ ا ه وم وله )مسري حمعد مسريين  

اهههرياا مهههن انقنيههها  املعهههوين  عقا اههها مهههن  هههدث مههههاران ان اهت الا هههو  ع هههد  ع هههريهم عهههن حا ههها م  ويعهههاثً 
  يف الوينهها الهه   ال يسههتط   ال ههام مههن حههودم ورغ هها م  والتع ههري عههن اننيعههاال م وعههواقنيهم  ههو ا بههرين

فههههم قا ههها م ومشهههاعرهم  انمهههر الههه   حاهههاب يف أننيسههههم اإلحسهههام إلههه ق  والدون هههل      انههه    رة 
وعههدوان تهم  ولههوهت  ههوافقهم ال نيسهها واالننيعههات  وعههدن الههتنيا  م مههن الههربام  ال بويههل  وغضهه هم اننيعههاال م

 (. 32: 3003يف املدرلل )لهري لامل شاش  
الا هل الاني  هل وغهري الاني  هل   ال أن الا هل الاني  هل   هل  وعاى الهرغم مهن و هو  أشهكا  متعهد ة لا صها ً 
أًار أشكا  اال صا  والتنياهم ش وعا ب  ال ام  ل ا يص ح من املههم ااهاا اإل هراهتان الكني اهل إلتعهر  

كان التواصهها ل ا ههطراإن ال طههاب والكشهها امل كههر عههن شهها أنههواا ا ههطراإن التواصههل  ومههن ههه ه املشهه
والطاينهل والهم  هر  ل إلعوامهل العضهويل واال تعاع هل وال نيسه ل  والهم هها حمصهال التنياعهل والا ل والصون 

 (. 3032ب  عوامل الوراثل وال  ئل )ها السع د  

الخصائص السيكومترية لمقياس التواصل اللفظي لألطفال المعوقين عقلياً القابلينالعنوان:
للتعلم

مجلة االرشاد النفسى -مصرالمصدر:

شاهين، إيمان فوزيالمؤلف الرئيسي:

العدوي، طه ربيع طه، عبدالحليم، سعيد محمد(م. مشارك)مؤلفين آخرين:

ع43المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2015التاريخ الميالدي:

أغسطسالشهر:

497 - 481الصفحات:

:MD 711727رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

علم نفس الطفل، التربية الخاصة، األطفال المعاقين عقليا، الخصائص السيكومتريةمواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/711727رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/711727


 اخلصائص السيكومرتية ملقياس التواصل اللفظي  
ا القابلني للتعلم لألطفال املعوقني 

ً
 عقلي
 

 إشراف 
 أ. سعيد حممد عبد احلليم              العدوي طه د. طه ربيع           إميان فوزي شاهني  .أ.د

 طالب ماجستري  رس بقسم الصحة النفسية مد رئيس قسم الصحة النفسية 
 بكلية  -واإلرشاد النفسي بكلية  -لنفسيواإلرشاد ا

 الرتبية جبامعة عني مشس   الرتبية جبامعة عني مشس 
 

 مقدمة: 
يعد التواصل من أهم ما يهتم به اإلنسان فهو مصدر القوة لديهه  ننهه الوله ال الهم يهتم مهن بادها   ها   

 هرة  ومسهتق اه  وبهدون التواصهل انفكار  واملشاعر  وانحال س  وهبا يتطهور اتتعه   ويصهل ما ه ه  ا
 (. 2: 3002ال يستط   اإلنسان أن يعرب عن أفكاره ورغ ا ه وم وله )مسري حمعد مسريين  

اهههرياا مهههن انقنيههها  املعهههوين  عقا اههها مهههن  هههدث مههههاران ان اهت الا هههو  ع هههد  ع هههريهم عهههن حا ههها م  ويعهههاثً 
  يف الوينهها الهه   ال يسههتط   ال ههام مههن حههودم ورغ هها م  والتع ههري عههن اننيعههاال م وعههواقنيهم  ههو ا بههرين

فههههم قا ههها م ومشهههاعرهم  انمهههر الههه   حاهههاب يف أننيسههههم اإلحسهههام إلههه ق  والدون هههل      انههه    رة 
وعههدوان تهم  ولههوهت  ههوافقهم ال نيسهها واالننيعههات  وعههدن الههتنيا  م مههن الههربام  ال بويههل  وغضهه هم اننيعههاال م

 (. 32: 3003يف املدرلل )لهري لامل شاش  
الا هل الاني  هل وغهري الاني  هل   ال أن الا هل الاني  هل   هل  وعاى الهرغم مهن و هو  أشهكا  متعهد ة لا صها ً 
أًار أشكا  اال صا  والتنياهم ش وعا ب  ال ام  ل ا يص ح من املههم ااهاا اإل هراهتان الكني اهل إلتعهر  

كان التواصهها ل ا ههطراإن ال طههاب والكشهها امل كههر عههن شهها أنههواا ا ههطراإن التواصههل  ومههن ههه ه املشهه
والطاينهل والهم  هر  ل إلعوامهل العضهويل واال تعاع هل وال نيسه ل  والهم هها حمصهال التنياعهل والا ل والصون 

 (. 3032ب  عوامل الوراثل وال  ئل )ها السع د  



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس التواصل اللفظي لألطفال املعوقني عقلًيا

  4102، أغسطس 24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد                   284

 مشكلة البحث: 
احل ل  وعن قريقهه يسهتط    يعد التواصل الاني ا من أهم اخلصائ  الم مت ز اإلنسان عن لائر الكائ ان

تسهام معاومهان  ديهدة مهن بها   نياعاهه مه   الطنيل املعوق عقا اا التعر  عاى انش اهت ومسهع ا ا  وًا
 ا برين ويتعامل من با  التواصل الاني ا م  مواينا احل اة ال وم ل عن قرياب الكان والتخدان الا ل. 

مق ههام لاتواصههل الاني هها لاقنيهها  املعههاين  عقا اهها  وميكههن يديههد مشههكال ال رههإ بصههورة   رائ ههل يف  عههدا 
القابا  لاتعام  وحسام اخلصائ  الس كوم يل لاعق ام لاتأًد مهن صهدينه مهن بها  الصهدق العهاماا 

ه لث ث ا هه  والهث لعهدن و هو  مقهاي س ده ه  النيئهل مهن لاوينو  عاى العوامل املكونل لاتواصل الاني ها  ًو
 انقنيا . 

 أهمية البحث: 
 مه ل ال رإ من با  ا يت:  تضح أ

. انمه هههل ال  ريهههل:  تعاهههل انمه هههل ال  ريهههل لا رهههإ احلهههات يف حماولهههل  لقهههاهت الضهههوهت عاهههى منيههههون التواصهههل 3
  وهبهه ا لههو  يكههون ههه ا ال رههإ   ههافل لاهه ا  الاني هها لاقنيهها  املعههاين  عقا اهها القههابا  لاههتعام

حا  لدرالهل مت هري التواصهل الاني ها والً  هز ال  ر  يف جما  التواصهل  اها ينيهتح ال هام أمهان ال ها
 عاىً  ني ل   ع ته لدى هؤالهت انقنيا . 

مق هام لاتواصهل الاني ها لاقنيها  . انمه ل التط  ق هل:  تضهح انمه هل التط  ق هل لا رهإ احلهات يف  عهدا  3
 املعهههاين  عقا اههها القهههابا  لاهههتعام  ترقهههاب بهههه اخلصهههائ  السههه كوم يل مهههن صهههدق عهههاماا ملكهههو ن
هه لث الا ههان  والههث لههو  يسههاعد ال ههاحا  يف الههتخدامه  ههعن املقههاي س  التواصههل الاني هها ًو
ههه لث ميكهههن أن يعتعهههد عا هههه املهههرب  وانبصهههائ   ال نيسههه    املسهههتخدمل مههه  ههههؤالهت انقنيههها   ًو
ههز انقنيهها  او  االحت ا ههان اخلاصههل  العههاما  مهه  انقنيهها  املعههاين  عقا اهها القههابا  لاههتعام ورًا

اللهههتكعا  ععا هههل التواصهههل الاني ههها لهههديهم  والهههث لهههو  ينيهههتح ال هههام أمهههان ال هههاحا  لق هههام 
 الدرالان حو  منيهون التواصل غري الاني ا ًو ني ل ين اله لدى ه ه النيئل من انقنيا . 

 أهداف البحث: 
تأًهد يهد  ال رإ احلات     عدا  مق ام لاتواصل الاني ا لاقنيا  املعهاين  عقا اها القهابا  لاهتعام وال 

 من صدينه وث ا ه. 
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 مصطلحات البحث: 
 تعريف التواصل اللفظي:  -1

( التواصل الاني ا أنه التع ري امل اله  لانيهر  عهن أفكهاره 20  3891يعر  "عا   عز الدين انشوا " )
 ومشاعره اخلاصل لنير  آبر  ًو لث االلتعاا و نيهم أفكار ومشاعر ا برين. 

( أن التواصههل الاني هها هههو الرمزيههل الاني  ههل إلههتخدان 38  3881ويههرى "ع ههد العزيههز السهه د الشههخ " )
من التنياعهل به  شخصه  أو ةاعهل مهن ال هام يف  رم هز املعهاث  ويف الهث  شهعل الا هل عهدة الا لً   ان 

 مكو ن ها انصوان الكام ل وينواعد ال رو والصر  وال ًا   الا ويل و الالن املعاث. 
( أن الا ههل امل طوينههل ههها القههدرة ال ه  ههل املكتسهه ل الههم ميااههها 31  3889ويههرى "أنسهها حمعههو  ينالههم" )

 نساب من رموز اعت ا يل م طوينل يتواصل هبا أفرا  جمتع  ما. 
( أبنهههه ع هههارة عهههن رمهههوز عامهههل يشههه و ف هههها ا ع ههه  ويتنيقهههون عاهههى 3003و عرفهههه "زي ههه  حمعهههو  شهههقري" )

نه حيقاب يندراا من ين و  اله ان وين هو  ا بهرين و اا ينهل  اللتها "ل ا ة الرمز اال تعاعا" ار قاهت الا ل أ  أ
ه ا القدر من الق و  عن حد معه  ا هطربا ععا هل التواصهل به  النيهر  وا بهرين بهل وبه  النيهر  وننيسهه 

 أيضاا. 
ويعههر  "ال احههإ" التواصههل الاني هها   رائ اهها أبنههه الدر ههل الههم حيصههل عا ههها الطنيههل عاههى مق ههام التواصههل 

 ملعاين  عقا اا القابا  لاتعام. الاني ا لاقنيا  ا
 األطفال املعاقني عقلًيا القابلني للتعلم:  -4

( أبن "هه ا املصهطاح 359: 3883يعرفهم "ع د العزيز الشخ  وع هد ال نيهار ع هد احلكه م الهدماقا" )
يسههتخدن لوصهها املسههتولن العا هها مههن التخاهها العقاهها  والهه   يتضههعن أفههرا اا ينهها رين عاههى أن يصهه روا 

االبتدائ ل العا ا  ويعترب املعوين  عقا اها القهابا  فق   وعاى  عام مهاران أًا مي ل عن قرياب الصنيو  متوا
لاتعام النيئل املرا فل لاععوين  عقا اا بدر ل بس طل يف ال  ان التص  نيا اخلاص إ عع ل انمريك هل لاضهعا 

اهت الهه   يهه او  بهه  )العقاهها  ويعتههرب مههدى نسهه ل   رافههان مع اريههل أينههل مههن املتولهههل أو ( ا2    3الههً 
اهت النير يههل هههو املههدى انًاههر ين ههوالا لههدى 10 -50الهه   يهه او  مهها بهه  ) (  ر ههل يف أحههد ابت ههاران الههً 

 املتخصص  لاتعر  عاى أفرا  ه ه النيئل. 
( أبهنههم حهاالن التخاها العقاهها ال سه ل و هه او  362  3033ويعهرفهم "ع هد املطاهه  أمه  القريطها" )

هائهم به  )معدال (  ر هل  وههم ال يسهتط عون مواصهال الدرالهل وفقاها لاععهدالن وامل هاه  10 -50ن ًا
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العا يههل  ال أهنههم ميتاكههون املقههدرة عاههى الههتعام بدر ههل مهها   اا مهها  ههوافرن دههم بههدمان  ربويههل باصههل  تنيههاب 
تسهام مههاران  وه ه املقرران أو االلتعدا   ابل ب ئل  عا ع هل مائعهل  وغال اها ال يسهتط عون ال هدهت يف ًا

 القراهتة والكتابل وادجاهت واحلسام ين ل لن الاام ل وروا احلا يل عشر. 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة: 

 أوًًل: عينة البحث: 
 كونا ع  ل ال رإ مهن انقنيها  املعهوين  عقا اها ودرلهل الشه ا ع هد ا ا هل لا ب هل النيكريهل التابعهل إل ارة 

ا  زة  واملدرلل التجري  هل لا ب هل النيكريهل التابعهل إل ارة الهوياا التعا ع هل وراف هل ل أقني ح التعا ع ل وراف 
ههور وعههد   15( مقسههع     )350القههاهرة  وباههو جمعههوا الع  ههل )    ( مههن انقنيهها  املعههوين   15ًا

 ( لههههه ل وتولهههههل حسههههها  مقهههههداره32-6الزم  هههههل مههههها بههههه  )عقا اههههها القهههههابا  لاهههههتعام   راوحههههها أععهههههارهم 
هههائهم مههها بههه  )(342852(  وا هههرا  مع هههار  مقهههداره )334253) ( 10 -50  و راوحههها نسههه  ًا

  ر ل عاى مق ام "لتاننيور  ب   ل" الصورة اخلامسل. 
 ن اا: بطوان ب اهت مق ام التواصل الاني ا لاقنيها  املعهاين  عقا اها القهابا  لاهتعام: مهرن ععا هل اإلعهدا  

 ق ام    صور ه ال هائ ل ها: وجعوعل من املراحل حا وصل امل
. اقا  "ال احإ" يف حدو  ما  وفر لهه عاهى مها يف اله ا  السه كولو ا مهن أقهر  ن ريهل  ت هاو  منيههون 3

التواصل الاني ا لاقنيا  املعهوين  عقا اها  ومها يتضهع ه هه ا اله ا  مهن منيهاه م و عرينيهان وأبعها  
 ه. خمتانيل لاتواصل الاني ا  ويديد التعريا اإل رائا ل

. مث الق ههان بععا ههل مسههح لادرالههان العرب ههل وان    ههل الههم   اولهها منيهههون التواصههل الاني هها وم ههها "ع ههد 3
 ,Westwood)"وله توو "  Sawyer  1998(  "لهوير" 3881العزيهز السه د الشهخ " )

  "زي ههه  زيهههدان" Huttman, 2001  "هومتهههان" Shonon, 2001(  وشهههونون: 2000
 . Mosti, 2007(  "مولم" 3006(  "م ا ة أًرب" )3005(  "حمعو  با ل" )3005)

ههههه لث االقهههههاا عاهههههى عهههههد ً  هههههري مهههههن املقهههههاي س وم هههههها  ابت هههههار  سهههههع ل الصهههههور  عهههههدا : "هومتهههههان"  ًو
Huttman, 2001 "ابت هههههار االلهههههتعاا  ابت هههههار لاقهههههراهتة لاععهههههاين  عقا اههههها  عهههههدا : "زي ههههه  زيهههههدان  

(  مق ههام التواصههل الني هها 3006"م هها ة أًههرب" ) (  مق ههام مهههاران التواصههل الاني هها  عههدا :3005)
 (. 3032وغري الاني ا  عدا : "مرفا صرب  حمعد" )
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. يديههد منيهههون التواصههل الاني هها ويديههد مكو  هها  ومههن مث صهه اغل منيههر ان املق ههام أبلههاوم م سههل 2
 منير ة. ( 20ولهل باٍ  من التعق د  و كون املق ام يف صور ه امل دئ ل من )

( منير ة  و عا عاهى  هدري  ثاثها ق قاها 20هاهت من املرحال السابقل أص ح لدى ال احإ ). بعد االنت2
ها  Lickertلطريقل "ل كرن"    إ  كون االلتجابل لكل منير ه إبحهدى اإل هاإن التال هل  ائعا

  راا  ولتصههر ح املق ههام فقههد أعط هها لكههل الههتجابل مههن ههه ه االلههتجاإن الااثههل  -أح هها ا –
(  ر تهان  وااللهتجابل وز ا   إ  ع ها( ثها   ر هان  واللهتجابل )أح ها ا طها االلهتجابل ) ائعا

هههل بعهههد مهههن  )  راا(  ر هههل واحهههدة  مث ينهههان بتصهههع م منيتههها  لتصهههر ح املق هههام  وحسهههام  ر هههلً 
 أبعا ه. 

( منير ة  و د  الدر ل املر نيعهل 20. مت ص اغل منير ان املق ام يف صور ه امل دئ ل  وأص ح يتكون من )5
ى ار نيهههاا مسههههتوى التواصهههل الاني ههها  ب  عهههها  هههد  الدر هههل امل خنيضههههل عاهههى ا نيههها  مسههههتوى عاههه

 التواصل الاني ا. 
.  عا عان املق ام صاغ "ال احإ" التعا عان املائعهل لاعق هام  والهم  تضهعن )االلهم  اريها امله ا   6

 نوا الطنيل  الم املدرلل(  إإل افل    قريقل  ط  اب املق ام. 
( مهههن انقنيههها  املعهههوين  عقا اههها 350 احهههإ" بتط  هههاب املق هههام عاهههى ع  هههل الهههتطاع ل ينوامهههها ). ينهههان "ال1

التعا ع هل وراف هل القابا  لاتعام ودرلل الش ا ع هد ا ا هل لا ب هل النيكريهل التابعهل إل ارة أقنيه ح 
ههان ا  ههزة  واملدرلههل التجري  ههل لا ب ههل النيكريههل التابعههل إل ارة الههوياا التعا ع ههل وراف هه ل القههاهرة  ًو

 ادد  من الث هو الترقاب من اخلصائ  الس كوم يل لاعق ام. 
 اخلصائص السيكومرتية للمقياس: 

 . صدق املقياس:1
 Factor Analysis Validityأ( صدق التحليل العاملي: 

هههههو ألههههاوم  حصههههائا يهههههد     يديههههد احلههههد ان ت مههههن العوامههههل أو التكوي ههههان النير هههه ل الههههم  نيسههههر 
ر  اقههان ال    ههل بهه  جمعوعههل مههن االبت ههاران أو جمعوعههل مههن النيقههران أو املت ههريان لابت ههار الهه   يههتم اال

ل الهم يهد   رالل صدق التكوين النير ا لهه فههو يسهاعد يف يديهد  املكهو ن انلاله ل والعوامهل املشهً 
مهل وهه ه التشه عان متاهل  ر ل النير  عاى االبت ار ويهد   ر هل  شه   منير ا هه بكهل عامهل مهن هه ه العوا

معهههامان االر  هههاف بههه  منيهههر ان االبت هههار والعوامهههل ويطاهههاب عا هههها معهههامان الصهههدق العهههاماا فالصهههدق 
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العاماا ما هو  ال االر  اف ب  االبت ار والعامل املش و ال    تش   به جمعوعل االبت اران )عاها مهاهر 
 (. 329 -321  3001بطام  

حلسههام الصههدق  Principle Componentل "املكههو ن انلالهه ل" وينههد الههتخدان "ال احههإ" قريقهه
( ودهه ه الطريقههل مههزال عههدة م ههها أهنهها  ههؤ   3822عههان ) Hottellingالعههاماا  والههم و ههعها "هههو ا   

ع هههل مهههن الت هههاين "أ  أن جمعهههوا مربعهههان  هههل عامهههل يسهههتخرن أينصهههىً  ههه لث فهههسنً      شههه عان  ين قهههل ًو
عها  ش عان العامل  صل    أينصى  ر   ل إل س ل لكل عامهل" و هؤ      أينهل ينهدر اكهن مهن ال هواينا ً 

    أينل عد  من العوامل املتعامدة "غري املر  طل"  ر  اق ل اتز أن املصنيوفل اال
 (. 12  3033)بدر حمعد اننصار   

 " اإلصههههدار الاههههامن عشههههر  ومتSPSSان الههههرب م  اإلحصههههائا "وينههههد مت   ههههراهت الترا ههههل العههههاماا إلههههتخد
عؤشهر لاتوينها أو االلهتعرار يف الهتخاص العوامهل  ايرز" يف  قدير العامل املسهتخا ً  التخدن "حمثً 
الم متال ال  اهت انلالا ح إ يتم اإلبقاهت عاى العوامل الم  زيهد  ه ورها الكام هل عاهى الواحهد الصهر ح 

" 30م  زيهد مت ريا ها عهن "ويقرر "ًا ل" أن ه ا احملث يتسم إلا ان وااللهتقرار يف حالهل املصهنيوفان اله
 (. 633  3030)فؤا  أبو حط  وآما  صا ق  
ًعرههههث لاتشهههه   ا ههههوهر  لا  ههههد عاههههى العامههههل  والهههه   يههههرى   042 ±ًعهههها الههههتخدن "ال احههههإ" ين عههههل 

لا  د عاى العامل " أهنا الق عل الشائعل يف مع م ال رو   ومن مث يعترب التش   Gorsuch" ورلتش" "
 (. 30  3888أو أًار )بدر حمعد اننصار    0402 ± او  ا   حصائ اا ع دما ي

 %30عاهى انينهل"  ومياهل هه ا احلهد ان ت لاتشه    50ويش ف هه ا احملهث أن  كهون الع  هلً  هرية "ن  
 (. 622  3030 قري اا من الت اين )فؤا  أبو حط  وآما  صا ق  

لهنيرن نتهائ  الترا هل العهاماا لع هاران   وأPromax Rotationمث مت التهدوير بطريقهل "التهدوير املائهل" 
  707( عوامل    رها الكامن أًرب من الواحد الصر ح  وفسرن ه ه العوامهل )2املق ام عن و و  )

( مههن الت ههاين الكاهها وا ههدو  ا يت يو ههح العوامههل املسههتخر ل وا هه ر الكههامن ونسهه ل الت ههاين لكههل 79-
ع ل لات اين.   عامل وال س ل ال ًا
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 (1جدول )
 يوضح العوامل املستخرجة واجلذر الكامن ونسبة التباين لكل عامل والنسبة الرتاكمية للتباين

 نسبة التباين الرتاكمية نسبة التباين اجلذر الكامن العوامل
 7.527 7.527 3.713 العامل انو 

 15.040 7.512 3.207 العامل الااث

 21.516 6.776 2.834 العامل الاالإ

(  33  8  1  2  5(  وهههها مهههس منيهههر ان هههها )0.35 ههه  التشههه عان الهههم  قهههل عهههن )ومت حههه   ة
( منير ة موزعل عاى ثا  أبعا   وف عا أييت  نيسري العوامل ل كولو  اا بعهد 35لتص ح منير ان املق ام )

  دوير احملاور: 
( 7.527( وينههد الههتروا عاههى )345, -744,العامهل انو :  هه او   شهه عان ع ههاران ههه ا العامههل به  )

( ويتكهون هه ا العامهل 3.713من الت اين العاماا الكاا "بعهد التهدوير" وباهو ا ه ر الكهامن ده ا العامهل )
 ( منير ان  وا دو  ا يت يو ح ين م  ش عان املنير ان عاى العامل: 5من )

 (4جدول )
 يوضح معامالت تشبع بنود العامل األول 

 جة التشبعدر  املفردة رقم املفردة
 04288 مي ز الطنيل انصوان املختانيل. 3
 04531 يقاد الطنيل انصوان املختانيل. 5
 04225 يستط   الطنيل نطاب بعض الكاعان. 1
اعان. 8  04122 يستط   الطنيل نطاب ةال مًر ل من ثا ً 
 04252 يستط   الطنيل نطاب ةل معقدة. 30

ن ال سه طل   قا د انصوان املختانيهل والكاعهان ونطهاب الكاعهاو عكس ب و  ه ا العامل مهارة الطنيل يف 
 ه ا العامل )التقا د الاني ا(.  ىول ا ميكن أن نطااب عا

( وينهههههد الهههههتروا عاهههههى 0.631 -0.371العامهههههل الاهههههاث:  ههههه او   شههههه عان ع هههههاران هههههه ا العامهههههل بههههه  )
ويتكههون  (24301لعامههل )مههن الت ههاين العههاماا الكاههى بعههد التههدوير وباههو ا هه ر الكههامن دهه ا ا (7.512)

 ( منير ان  وا دو  ا يت يو ح ين م  ش عان املنير ان عاى العامل: 32ه ا العامل من )



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس التواصل اللفظي لألطفال املعوقني عقلًيا

  4102، أغسطس 24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد                   288

 (4جدول)
 الثاين يوضح معامالت تشبع بنود العامل

 درجة التشبع املفردة رقم املفردة
 04623 سم املختانيل.يسعا الطنيل أعضاهت ا  3
اعان الدرم. 2  04213 يستط   التع  ز ب ً 
 04281 يسعا الطنيل الولائل املختانيل لاعواصان. 6
 04289 يعرب عن مشاعره  و أينرانه. 30
33 .  04253 يعرب عن حا ا ه شنيولا
 04231 يستط   الكتابل بدينل 32
 04523 يسعا الطنيل ينط  املابس املختانيل. 35
ه. 31  04522 يسعا الطنيل بعض أنواا النيوًا
 04261 أفرا  انلرة أبمسائهم.يسعا الطنيل  38
 04262 يسعا الطنيل انلوان املختانيل. 33
 04633 يسعا الطنيل انشكا  املختانيل. 33
 04555 يترد  م  معاعه بصورة منيهومل. 32
 04633 يستخدن التر ل عن مقابال ا برين. 35

التع هري  مه  ا بهرين  ومهار هه يف  حيتا هه وألهاوبهو عكس ب و  ه ا العامل مههارة الطنيهل يف التع هري ععها 
ههه وولههائل املواصههان وأعضههاهت ا سههم وأعضههاهت انلههرة وأينرانههه   سههع ل  انلههوان وانشههكا  اد دلهه ل والنيوًا

 ول ا ميكن أن نطااب عاى ه ا العامل )التع ري والتسع ل(. 
ا عاههههى ( وينههههد الههههترو 0.621 -0.366العامههههل الاالههههإ:  هههه او   شهههه عان ع ههههاران ههههه ا العامههههل بهههه  )

( ويتكههون 2.834( مههن الت ههاين العههاماا الكاهها "بعههد التههدوير" وباههو ا هه ر الكههامن دهه ا العامههل )6.776)
 ( منير ان  وا دو  ا يت يو ح ين م  ش عان املنير ان عاى العامل: 1ه ا العامل من )



 أ. سعيد حممد عبد احلليم 

  4102، أغسطس 24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد                   284

 (2جدول )
 يوضح معامالت تشبع بنود العامل الثالث 

 درجة التشبع املفردة رقم املفردة
 04633 يتعر  الطنيل عاى انصوان املختانيل لار وا ن. 2
 04665 يستط   الر  عاى قا ان املعام. 9
 04223 يتعر  عاى أمساهت زمائه بسهولل. 33
 04266 يتعر  عاى أمساهت معاع ه. 32
 04506 ينيهم رغ ان أينرانه إلنيصل. 36
 04232 ينيهم  عا عان املعام. 39
 04533  ان أينرانه أث اهت الاع .ينيهم الطنيل قا 32

و عكههس ب ههو  ههه ا العامههل مهههارة الطنيههل املعههاق عقا اهها عاههى التعههر  عاههى انمسههاهت املختانيههل نينرانههه ومعاع ههه 
وأعضههاهت ألههر ه  ومهار ههه يف فهههم مهها يطا ههه م ههه معاعههه أو أينرانههه  ولهه ا ميكههن أن نطاههاب عاههى ههه ا العامههل 

 )التعر  والنيهم(. 
 Construct Validityرضي: ب( صدق التكوين الف

يقصهد بهه مهدى ين ههام االبت هار لاتكهوين النير هها أو السهعل الهم يههد     ين الههها  وينهد ابتهار ال احههإ 
و سهتخدن  Test homogeneityقريقل من قرق صدق التكوين النير ا وها قريقل جتانس االبت ار 

ان االبت ار يق س مسهل أو ينهدرة مها عهن قريهاب حسهام م هل لالتدال   ااً  عامهل االر  هاف به  منيهر انً 
ا يت:326-325  3001عامل والدر ل الكا ل لاعامل )عاى ماهر بطام   انا ال تائ ً   (. ًو

 (4جدول)
 األول)التقليد الفظي(، والدرجة الكلية للبعد البعد معامالت اًلرتباطات بني مفردات

 باطقيمة معامل اًلرت رقم املفردة قيمة معامل اًلرتباط رقم املفردة
3 ,857** 1 ,971** 

5 ,944** 8 ,936** 

30 ,961**   
 0403يتضح من ا دو  الساباب أن ة   ين م معامان االر  اف  الل  حصائ اا ع د مستوى  اللل 
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 (4جدول )
 معامالت اًلرتباطات بني مفردات البعد الثاين )التعبري والتسمية(، والدرجة الكلية للبعد 

 قيمة معامل اًلرتباط رقم املفردة امل اًلرتباطقيمة مع رقم املفردة
3 ,909** 31 ,833** 

2 ,902** 38 ,908** 

6 ,900** 33 ,942** 

30 ,891** 33 ,931** 

33 ,857** 32 ,912** 

32 ,900** 35 ,903** 

35 ,848**   
 0403ى  اللل يتضح من ا دو  الساباب أن ة   ين م معامان االر  اف  الل  حصائ اا ع د مستو 

 (4جدول )
 بني مفردات البعد الثالث )التعرف والفهم(، والدرجة الكلية للبعد معامالت اًلرتباطات 

 قيمة معامل اًلرتباط رقم املفردة قيمة معامل اًلرتباط رقم املفردة
2 ,928** 36 ,894** 

9 ,905** 39 ,966** 

33 ,843** 32 ,956** 

32 ,884**   
 0403دو  الساباب أن ة   ين م معامان االر  اف  الل  حصائ اا ع د مستوى  اللل يتضح من ا 

مههن بهها  حسههام ث ههان املق ههام مههن قريقههل  الاني هها مت حسههام ث ههان مق ههام التواصههلث ههان املق ههام: 
( يوماهها  ومت حسههام معامههل االر  ههاف ال سهه ل ل ريلههون  وأ هههرن 15 عهها ة  ط  ههاب املق ههام بنيههارق زمهه  )

 ا يت: ال تائ  
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 (14جدول )
 يوضح معامالت ثبات مقياس اًلحرتاق النفسي بطريقة )إعادة التطبيق( 

 معامل اًلرتباط عدد املفردات البعد
 888, 5 ال عد انو  التقا د الاني ا

 895, 32 ال عد الااث التع ري والتسع ل

 785, 1 ال عد الاالإ التعر  والنيهم

كل  964, 35 املق امً 

(  785, -888,ضههح مههن ا ههدو  السههاباب أن معههامان االر  ههاف عاههى أبعهها  املق ههام  هه او  مهها بهه  )يت
كهل )01,وها ين م  الل  حصائ اا ع د مستوى  اللهل ) ه لث ين عهل معامهل االر  هاف لاعق هامً  ( 964,( ًو

 صاح ل املق ام لاتط  اب. اا يد  عاى 
اصل الاني ا لاقنيا  املعاين  عقا اا القابا  لاتعام  نتائ  ال رإ: ألنيرن ال تائ  عن صدق مق ام التو 
(  والعامل 5العامل انو  التقا د الاني ا ويتضعن )فقد أ هر الصدق العاماا و و  ثا  عوامل ها: 

( منير ان  1( منير ة  والعامل الاالإ التعر  والنيهم و تضعن )32الااث هو التع ري والتسع ل و تضعن )
يقهاب صهدق املق هام مهن بها  حسهام صهدق التكهوين النير ها نبعها  املق هام  ًو لث أ ههرن ال تهائ 

ل بعد والدر ل الكا ل اان  اللهل  حصهائ ل  والدر ل الكا ل فقد  اهتن معامان االر  اف ب  منير انً 
ههه لث أ ههههرن ال تهههائ  يقهههاب ث هههان املق هههام ح هههإ با ههها ين عهههل معامهههل 0403ع هههد مسهههتوى  اللهههل ) (  ًو
كل  ( وها ين عل مر نيعل  اا يد  عاى صاح ل املق ام لاتط  اب. 0.889) ث ان االبت ارً 

 توصيات البحث: 
 يف  وهت ما ألنيرن ع ه نتائ  ال رإ احلات  يوصا "ال احإ" إ يت: 

 رورة التدبل اإلرشا   من أ ل   ع ل التواصل الاني ا لاقنيا  املعاين  عقا اا القابا  لاهتعام مهن  -3
  يل املتعد ة واالنتقائ ل. ابل اإلرشابا  املد

 ههههههرورة اهتعههههههان ال ههههههاحا  وت ههههههري التواصههههههل بشههههههق ه الاني هههههها وغههههههري الاني هههههها نمه تههههههه نقنيهههههها  او   -3
 االحت ا ان اخلاصل بصنيل عامل  وانقنيا  املعاين  عقا اا القابا  لاتعام بصنيل باصل. 

  ان اخلاصل.  رالل مت ري التواصل الاني ا عاى فئان أبرى من فئان او  االحت ا -2
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 رورة  دري  أعضاهت انلرة حو ً  ني ل   ع ل التواصل الاني ا وغري الاني ها لهدى أقنيهادم العها ي   -2
 بصنيل عامل  واو  االحت ا ان اخلاصل بصنيل باصل. 

 حبوث مقرتحة: 
 اخلصائ  الس كوم يل ملق ام التواصل غري الاني ا لاقنيا  املعاين  عقا اا القابا  لاتعام.  -3
 اخلصائ  الس كوم يل ملق ام التواصل الاني ا لاقنيا  او  ا طراإن الرب ر.  -3
 اخلصائ  الس كوم يل ملق ام التواصل غري الاني ا لاقنيا  او  ا طرام التوحد.  -2
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 املراجع: 
(  الكويههههها: اان السالهههههل 3(. مقدمهههههل لدرالهههههل الشخصهههه ل  )ف3033. بههههدر حمعهههههد اننصههههار  )3

 لاط اعل وال شر. 
عهههههر  م هجههههها نقهههههد  لع  هههههل مهههههن (. ألهههههاوم الترا هههههل العهههههاماا: 3888. بهههههدر حمعهههههد اننصهههههار  )3

الدرالان العرب ل التخدما الترا ل العاماا  ندوة ال رهإ العاعها يف اتهاالن اال تعاع هل يف 
 الوقن العر   

 -اههههه م العهههههاتوزارة التع -اتاهههههس انعاهههههى لرعايهههههل الني هههههون وا  ام والعاهههههون اال تعاع هههههل - يسهههههعرب 5-6
 ا عهوريل العرب ل السوريل. 

واينعهم(  املاتقى الاالهإ  -وحا تهم -(. "الصم يف العامل العر  )حقوينهم3002. مسري حمعد مسريين )2
 ي اير.  36-32لاجعع ل اخلا ج ل لإلعاينل  الدوحل 

 زهراهت الشرق.  (. ال ب ل اخلاصل لاععاين  ب  العز  والدم   القاهرة:3003. لهري لامل شاش )2
 -الكني هها -انصههم -(. ا ههطراإن الا ههل والتواصههل )الطنيههل النيصههاما3003. زي هه  حمعههو  شههقري )5

 صعوإن التعام(  القاهرة: ال هضل العرب ل.  -التخاا العقاا
(.   ع ههل بعهض مهههاران الا هل العرب ههل لهدى التام هه  او  اإلعاينهل ال ه  ههل 3005. زي ه  أدههد زيهدان )6

 االبتدائ ل  رلالل ما ستري   امعل ع  مشس. يف املرحال 
( القههاهرة:  ار 5(. لهه كولو  ل او  االحت ا ههان اخلاصههل. )ف3033. ع ههد املطاهه  أمهه  القريطهها )1

 النيكر العر . 
باني تهههههها   شخ صهههههها  أنواعهههههها   -(. ا هههههطراإن ال طهههههاب والكهههههان3881. ع هههههد العزيهههههز الشهههههخ  )9

ل الصنيران ال ه    ل احملدو ة. عا ها  الرل : شًر
(. ينههاموم ال ب ههل اخلاصهههل 3883. ع ههد العزيههز السههه د الشههخ  وع ههد ال نيهههار ع ههد احلكهه م الهههدماقا )8

 وأته ل غري العا ي   القاهرة: انجناو املصريل. 
(  6(. الق ههام والتقههوا يف العاههون ال نيسهه ل وال بويههل واال تعاع ههل  )ف3001. عاهها مههاهر بطههام )30

 جناو. القاهرة: مكت ل اال
 (. مولوعل ال ب ل اخلاصل  القاهرة: مكت ل انجناو املصريل. 3891. عا   عز الدين انشو  )33
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(. م هههاه  ال رهههإ وقهههرق الترا هههل اإلحصهههائا يف العاهههون 3030. فهههؤا  أبهههو حطههه  وآمههها  صههها ق )33
 ال نيس ل وال بويل واال تعاع ل. القاهرة: مكت ل انجناو املصريل. 

(. مههدى فاعا ههل بههر م  لاتههدبل امل كههر يف   ع ههل الا ههل التع رييههل وااللههتق ال ل 3005. حمعههو  با ههل )32
ا ل الني ون   امعل امل وف ل.  نقنيا  متازمل  اون  رلالل ما ستري ً 

(. فاعا ل بر م  لت ع ل املهاران اال تعاع ل والتواصل الاني ا لاععهوين  عقا ها 3006. م ا ة أًرب )32
 الدرالان وال رو  ال بويل   امعل القاهرة. بدر ل متولطل. معهد 

هههه انب هههاهت 3032. مرفههها صهههرب  حمعهههد )35 عههها يدًر (. التواصهههل الاني ههها وغهههري الاني ههها بههه  الوالهههدينً 
ا ههل ال ب ههل   امعههل عهه   وعاينتههه بهه عض املت ههريان لههدى ع  ههل مههن املههراهق   رلههالل ما سههتري ً 
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 (3ملحق )
ا القابلني للتعلممقياس التواصل اللفظي لألط

ً
 فال املعاقني عقلي

 إعداد: 
 الباحث/ سعيد حممد عبد احلليم 

 إشراف 
 د/ طه ربيع طه العدوي      أ.د/ إميان فوزي شاهني 

  مدرس الصحة النفسية   أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية 
 سجامعة عني مش -كلية الرتبية  جامعة عني مشس  -كلية الرتبية                 

 االلم: .................. السن: ..............................
 ..........ال وا: .................. الصا الدرالا: ..................... املدرلل: .........

  عا عان املق ام 
ل م ها من ح إ ل ع ارة و بداهت الرأ  يفً  انط اينها  أمامث جمعوعل من الع اران واملطاوم م ث ينراهتةً 

انا   ط اب أح ا ا فض  عامل )(  √ ائعاا فض  عامل ) بصورة الطنيلعاى  انا √أما  ااً  (  أما  ااً 
(  م  مراعاة أنه ال  و د ع ارة صر رل وأبرى باقئل بل √ال   ط اب أو   راا ما يد  فض  عامل )

  و د ع ارة   ط اب بصورة  ائعل أو أح ا ا أو بصورة   رة. 
 ت املقياس مفردا

 ندرًا أحيانً  دائًما العبارة  م
    ال عد انو : التقا د الاني ا . 
    مي ز الطنيل انصوان املختانيل. 3
    يقاد الطنيل انصوان املختانيل. 3
    يستط   الطنيل نطاب بعض الكاعان. 2
اعان.  2     يستط   الطنيل نطاب ةال مًر ل من ثا ً 
    ل معقدة. يستط   الطنيل نطاب ة 5

    ال عد الااث: التع ري والتسع ل  
    يسعا الطنيل أعضاهت ا سم املختانيل.  6
اعان الدرم.  1     يستط   التع  ز ب ً 
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    يسعى الطنيل الولائل املختانيل لاعواصان.  9
    يعرب عن مشاعره  و أينرانه.  8
30  .     يعرب عن حا ا ه شنيولا
    ابل بدينل. يستط   الكت 33
    ابس املختانيل. يسعى الطنيل ينط  امل 33
ه.  32     يسعا الطنيل بعض أنواا النيوًا
    يسعا الطنيل أفرا  انلرة أبمسائهم.  32
    يسعا الطنيل انلوان املختانيل.  35
    يسعا الطنيل انشكا  املختانيل.  36
    يترد  م  معاعه بصورة منيهومل.  31
    التر ل عن مقابال ا برين.  يستخدن 39
    ال عد الاالإ: التعر  والنيهم 
    يتعر  الطنيل عاى انصوان املختانيل لار وا ن.  38
    يستط   الر  عاى قا ان املعام.  30
    يتعر  عاى أمساهت زمائه بسهولل.  33
    يتعر  عاى أمساهت معاع ل.  33
    ينيهم رغ ان أينرانه إلنيصل.  32
    ينيهم  عا عان املعام.  32
    ينيهم الطنيل قا ان أينرانه أث اهت الاع .  35
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 (4ملحق )
 مفتاح تصحيح مقياس التواصل اللفظي لألطفال املعاقني عقلًيا القابلني للتعلم 

 ندرًا أحياًن  دائًما  رقم العبارة ندرًا أحياًن  دائًما عبارةرقم ال
3 2 3 3 32 2 3 3 
3 2 3 3 35 2 3 3 
2 2 3 3 36 2 3 3 
2 2 3 3 31 2 3 3 
5 2 3 3 39 2 3 3 
6 2 3 3 38 2 3 3 
1 2 3 3 30 2 3 3 
9 2 3 3 33 2 3 3 
8 2 3 3 33 2 3 3 
30 2 3 3 32 2 3 3 
33 2 3 3 32 2 3 3 
33 2 3 3 35 2 3 3 
32 2 3 3     
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